
 

 كلية الشريعة واألنظمة   
 صيفي جدول اختبارات الفصل ال

 شطر الطالب

 األنظمة قسم 
 

 المقرر اسم  م
عدد 
 الطالب 

 الفترة  تاريخ االختبار  اليوم
 الوقت 

 المراقبات  اتالقاع  العدد  الشعبة
المشرف/ة على 

 إلى  من االختبار 

1 
 19C2-1-1 40 125 10 8 ولىال  18/1/1444 الثالثاء  40 التأمينات االجتماعية

1-19C2-2 

 ردعان   لآد. راكان 

 د. حسين العزيزي 

 . يحي الشنقيطيأ

 

 د. عاطف العنزي  محمد الحجيلي د.  19C2-3-1 23 348 10 8 الولى 18/1/1444 الثالثاء  23 نظام الزكاة والضرائب  2

 د. خلف البلوي  د. محمد الرعاو 19C2-1-1 32 124 12.30 10.30 الثانية 18/1/1444 الثالثاء  32 الوراق التجارية واإلفالس  3

4 
 19C2-7-1 37 345 10 8 الولى 19/1/1444 الربعاء 37 التنظيم القانوني للمهن الحرة 

1-19C2-6 

 د. حسين العزيزي 

 د. سامي الطيب

 د. محمد الرعاو

5 
 19C2-8-1 39 121 10 8 الولى 19/1/1444 الربعاء 39 طرق اإلثبات والتنفيذ 

1-19C2-5 

 خلف البلوي د. 

 د. أبكر علي 

 د. راكان آل ردعان 

 . يحي الشنقيطيأ د. محمد الحجيلي 19C2-1-1 36 126 10 8 الولى 19/1/1444 الربعاء 36 أحكام الضمان العيني والشخص ي 6

 د. عاطف العنزي  انمه د. عبد الحميد غو  19C2-2-1 35 171 10 8 الولى 19/1/1444 الربعاء 35 مبادئ القانون  7

 د. محمد الرعاو د. أبكر علي  19C2-1-1 32 123 12.30 10.30 الثانية 19/1/1444 الربعاء 32 املنازعات اإلدارية 8

 د. حسين العزيزي  د. عاطف العنزي  19C2-2-1 29 127 10 8 الولى 20/1/1444 الخميس 29 اإلجراءات الجزائية 9

 د. راكان آل ردعان  د. محمد الرعاو 19C2-1-1 36 120 10 8 الولى 20/1/1444 الخميس 36 العقود التجارية وعمليات البنوك 10

11 
 19C2-3-1 48 116 10 8 الولى 20/1/1444 الخميس 48 ( 1)النظرية العام لاللتزامات

1-19C2-4 

 د. سامي الطيب

 أ. يحي الشنقيطي

 محمد الحجيلي

 د. أبكر علي  د. أبكر علي  19C2-7-1 18 118 10 8 الولى 20/1/1444 الخميس 18 لكية أحكام امل 12

 د. أبكر علي  أ. يحي الشنقيطي 19C2-7-1 30 347 12.30 10.30 الثانية 20/1/1444 الخميس 30 القانون الدولي للبحار والعالقات الدبلوماسية 13

 د. حسين العزيزي  د. راكان الردعان  19C2-1-1 27 122 12.30 10.30 الثانية 20/1/1444 الخميس 27 ( 2)القانون الدولي العام 14

 د. سامي الطيب د. عاطف العنزي  19C2-7-1 39 119 10 8 الولى 22/1/1444 السبت 39 القانون الجزائي الخاص  15

16 
لحميد  عبد ا د.  19C2-1-1 14 346 10 8 الولى 22/1/1444 السبت 14 قوانين السواق املالية

 غوانمه

 د. عبد الحميد غوانمه 


